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Resultat bortom vinst 

Om hållbar utveckling i företagsekonomiska läroböcker 

Patrik Kull 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur läroböcker för kursen Företagsekonomi 1 i 
gymnasieskolan synliggör hållbar utveckling och bereder en grund för elever och lärare att 
reflektera över företags ansvar för denna. Detta genomfördes med hjälp av en modell och 
begreppsvärld framtagen från tidigare forskningen som utgjorde en ram för den kvalitativa 
textanalysen. 

Resultatet möjliggjordes av en läromedelsanalytisk och produktanalytisk utgångspunkt i 
kombination med forskning som empiriskt visat på att hållbarhet och etiska värden utgår ifrån 
ett etablerat paradigm och att en rörelse till ett nytt paradigm är nödvändig för att hållbarhet 
ska kunna integreras fullständigt. Detta beskrevs i olika uttryck från företag och utbildningar 
till läroböcker. Dessa modeller kombinerades och applicerades sedan på de faktaböcker som 
tillhörde kursen Företagsekonomi 1 utgivna 2016–2017. 

Via denna metod och teoretiska utgångspunkt konstaterades att kursens faktaböcker rörde sig 
inom ett smalt spektrum av hållbarhet dikterat av ett normativt och etablerat paradigm. Vidare 
identifierades också att hållbarhet delvis eller helt försvinner från vissa av kursens 
huvudblock.  
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1 Inledning 

Jag började min ekonomiutbildning på gymnasiet 1999. Då hette det samhällsprogrammet 
med ekonomiinriktning och jag sökte mig dit på grund av ett intresse för aktier och 
testosterondrivna tankar om karriär och pengar. Vad jag minns från den tiden är att vi mest 
fokuserade på bokföring och att jag tyckte att min ekonomilärare stod lite i vägen för mig. 
Något som nog ska läsas som ungdomlig hybris och inget annat.  

Utbildningen fortsatte på Handelshögskolan i Jönköping med en magisterexamen i ekonomi 
år 2007. Men något hände under tiden. Jag kände mig mindre säker på att finansvärlden var 
något för mig och efter ett år på det amerikanska universitet Montana State University såddes 
nog fröet till denna uppsats. Där läste jag en del nationalekonomi med fokus på 
utvecklingsländer, människan som resurs, men också en kurs i affärsetik där den typiskt 
amerikanske läraren och framgångsrike företagsledaren, för första gången frågade mig, och 
klassen, vad syftet med ett företag egentligen är. Det var enda gången under sammanlagt 7 år 
av ekonomistudier och 10 år av karriär inom näringslivet som någon öppnade upp för ett 
perspektiv annat än det inlärda och implicita svaret; att tjäna så mycket pengar som möjligt. 

Denna snäva bild av ämnet, som jag själv tog del av under mina studier, och senare emulerade 
under min karriär är inget jag har reflekterat över. Förrän jag läste styrdokumenten och 
började fundera över vilka möjligheter som faktiskt beskrivs och förmedlas till elever. 

 

 Bakgrund   

I den senaste ämnesplanen för ekonomiundervisning på gymnasienivå (Skolverket, 2011) 
adderas det i syftesbeskrivningen ett tydligt fokus på hållbarhet. Vidare specificeras att 
undervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla en reflektionsförmåga kring företags 
ansvar för hållbar utveckling. Utbildningsdepartementet förtydligar begreppet i rapporten Att 
lära för hållbar utveckling (SOU, 2004:104) och ger den officiella förklaringen att hållbar 
utveckling tillgodoser dagens behov utan att hindra kommande generationers möjlighet att 
göra detsamma. Detta genom att se till ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden 
som integrerade processer, vilket är en definition och formulering som är hämtat från 
Brundtlandkommissionen (1987).   

Vidare fastställer Statens offentliga utredning (2013:30) att en skolreform kräver anpassningar 
på en rad områden för att få effekt, och nya mål samt kunskaper ska kunna internaliseras av 
skolsystemet. Däribland identifieras läromedel som en viktig del i förändringsarbetet då de 
fungerar som en brygga mellan läroplanens nya innehåll och vad som sker i klassrummet. 
Detta gör anpassningar och nyutgåvor av läromedel, för att tillmötesgå nytt innehåll i 
kursplanerna, vitalt för att förändringar ska få effekt.  

Utredningen Det tar tid – Om effekter av skolpolitiska reformer (SOU, 2013:30) konstaterar 
också i sin forskningsöversikt kring läromedel att lärare i hög utsträckning litar på att 
författarna till läroböcker följer kursplanen. Och även om lärare idag har tillgång till fler 
läromedelskällor, till exempel digitala, så har läroboken en dominerande ställning sätt till 
användning i skolverksamheten. Forskning från Ryve, Hemmi, & Kornhall (2016) visar också 
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att läroboken i hög grad påverkar utformningen av den dagliga undervisningen och är en del 
av lärares kompetensutveckling.  

Eftersom läroböcker används i hög utsträckning, både som ramverk men också 
fortbildningsverktyg, blir det viktigt att se på hur dessa läromedel möter upp nya tillägg i 
ämnesplanerna. Speciellt i de fall då det utgör en tydligt utskriven del av ämnets övergripande 
syfte som i fallet med företags ansvar för hållbar utveckling.  

 

 Lärobokens roll i skolan 

Selander (2003) konstaterar att läroboken är ett förhärskande inslag i skolverksamheten. Den 
utgör en artefakt för lärande och undervisning, men också instrument för kontroll och bärare 
av giltiga, objektiva och grundläggande förklaringsmodeller. Vidare konstateras det dock att 
objektiva fakta blandas med ett berättande som både agerar deskriptivt och upprätthåller 
rådande normer. 

Läroböcker förmedlar alltså utöver ämnesfakta även meta-kunskap, normerar rörande vad 
som klassas som kunskaper, men också ideal i termer av beteenden eller drivkrafter, och hur 
dessa kan användas för att lösa problem eller inte. Läroboken blir såldes en ramfaktor och en 
signal som berättar vad som skall överföras i form av kunskap men också en filosofisk 
grundplåt för hur man förhåller sig till situationer och samhället i stort (Selander, 2003). 

Ramfaktortanken identifieras också av UNESCO (2016) i sin rapport för global undervisning 
vilket pekar på att läroböcker används av lärare för att välja ut vad som ska göras under 
lektionstiden medan beslutsfattare behöver dem för att konkretisera övergripande 
utbildningsmål för skolans dagliga verksamhet. 

Hopkins och Spillane (2015) konstaterar också att läroboken utgör en del i den infrastruktur 
som stöttar skolledare och lärare att tillgängliggöra, upprätthålla och förbättra undervisning. 
Vidare identifieras också att vissa skolor väljer undervisningsmaterial genom att först 
internalisera de teoretiska och konceptuella behov som anses stötta läroplanens innehåll för att 
sedan välja bok, medan andra låter läroboken vara ramen för att genomföra läroplansmålen.  

Selander (2003) pekar dock på att läroboksförfattarna idag i hög utsträckning är lärare, och 
inte forskare, vilket gör att innehållet riskerar att hamna långt ifrån aktuella resonemang och 
förklaringar som är rådande bland forskare och fackfolk. Men samtidigt används läroboken 
som ett facit vid kunskapsprov vilket ger dess innehåll en institutionell maktposition. Detta 
aktualiserar frågan om vad som faktiskt förmedlas via våra läroböcker. 

 

 Hållbar utveckling  

Kommittén som utformade betänkandet, Att lära för hållbar utveckling (SOU, 2004:104), 
konstaterar att hållbar utveckling är en abstrakt idé grundad i solidaritet över generationer 
med utgångspunkt i ”individens delaktighet och ansvar” (ibid. s.33). Och att den nutida 
globala sammanflätningen gör att det finns ett universellt ansvar att bidra till rättvisa och en 
värld som fortsätter att fungera. 

Begreppet i sig grundas i en integrerad totalitet mellan människan och samhälle samt dess 
utmaningar och behov, och förutsättningar för samspel mellan ekonomiska, sociala och 
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miljömässiga förhållanden. Detta beskrivs genom att miljön utgör en yttre gräns vars 
utplåning skulle rasera möjligheten för människan att leva samtidigt som en ekonomisk 
utveckling inte skulle kunna fortgå. Medan den sociala dimensionen betraktas som målet för 
hållbarhet då ”alla människor ska kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda utan att 
ekosystemets yttre gränser överskrids” (SOU, 2004:104, s.34). Vågspelet mellan dessa 
huvudpelare utförs av den ekonomiska pelaren vilket medför att oavsett ingångspunkt så ska 
de tolkas i ett integrerat sammanhang och denna helhetssyn ger begreppet en konkret innebörd 
(SOU 2004:104).   

Denna syn på varje individs delaktighet, samt ekonomins allomfattande påverkan och centrala 
roll i att balansera sociala och naturens yttre gränser ger en ny dimension till det 
företagsekonomiska ämnet. I sin studie över hållbarhet som tema i företagsekonomisk 
litteratur och forskning konstaterar Cullen (2017) att ämnet åtnjuter en starkt växande gren 
inom området. Dock poängterar studien att 2000-talets utgivningsfokus har skiftat från hållbar 
utveckling och huruvida det är något som berör företagande till att fokusera mer på hållbarhet 
som ledarskapsparadigm för att framgångsrikt driva företag och samtidigt bidra till samhället. 

Det är alltså ingen slump att begreppet hållbar utveckling har letat sig in i ämnesplanen, och i 
kombination med Selanders (2003) observation kring lärobokens potentiella distans till 
forskningen blir det viktigt och intressant att se på hur aktuell kurslitteratur behandlar 
konceptet.  

2 Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt gör nedslag i några av begreppen som används av kursböckerna, 
men syftar inte till att slå fast en absolut definition av dem då detta är ett fält under förändring 
(Cullen, 2017). Avsnittet ämnar istället skapa en kunskapsram av empiriska verktyg för att 
identifieras och diagnostiseras hur hållbarhet paketeras och erbjuds elever och lärarna som 
använder läroböckerna för sin undervisning.  

Inledningsvis kan det också konstateras att inskrivningen av hållbarhet i de 
företagsekonomiska styrdokumenten inte har skett i ett politiskt vakuum. En pågående diskurs 
etablerar just nu en mer pluralistisk syn på företagens roll i samhället. Ett exempel är 
nationalekonomen Kate Raworth (2017) som via sin bok ”Doughnuteconomics” målar upp ett 
utrymme mellan samhällets fundament och det ekologiska tak där mänskligheten kan 
utvecklas. Detta levnadsrum hotas av att dess yttre gränser kommer att krossas om vi inte 
bryter med den rådande neoklassiska synen, där tillväxt och vinstgenerering är i fokus för 
ekonomin. Istället föreslås en utveckling mot en tillväxtagnostisk, regenererande och 
fördelande ekonomi. Något som förstärks i argumentationen från Benton, Hill & Hazell 
(2014) i deras forskning kring den cirkulära ekonomin där en flytt från rådande antaganden 
om naturresursers oändlighet i ekonomiska modeller till en ambition att utvinna mer värde ur 
tillgängliga resurser genom att generera mindre avfall. Detta speglar diskussionerna av 
hållbarhet i Att lära för hållbar utveckling (SOU, 2004:104). 
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 Centrala begrepp 

Följande begreppsgenomgång bör läsas som en relevant men inte extensiv lista på koncept för 
att kunna identifiera och analysera förekomsten av hållbarhet inom företagsekonomisk 
litteratur.  

 

2.1.1 Corporate social responsibility (CSR) 

Enligt europakommissionen (1980) likställs begreppet CSR, som är en förkortning av 
engelskans corporate social responsibility, med den svenska formuleringen företagens 
samhällsansvar. Detta definieras med; företag som tar ansvar utöver det som lagen kräver 
genom ett frivilligt hänsynstagande till miljö och sociala aspekter inom ramen för sin 
ordinarie verksamhet. Några konkreta områden beskrivs även med ett fokus på mänskliga 
rättigheter, anställningsvillkor och CSR-rapportering.   

Konceptet CSR har dock kritiserats för att vara en accessoar stora företag smyckar sig med i 
PR sammanhang, för att i värsta fall dölja ohållbara affärsmodeller, istället för att vara en 
integrerad del av värdekedjan. I dess nuvarande form kan CSR också ses som inkrementell i 
den mån förbättringar för miljö och samhälle sker, och matchar således inte skalan och den 
brådskande karaktären av de ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga problem som har 
identifierats. Slutligen finns också en tendens att belöna företag som externaliserar sina 
kostnader för CSR vilket gör det till en oekonomisk praktik i längden (Visser, 2014). 

För att bli relevant argumenterar Visser (2014) för ett CSR 2.0 där en reorientering av syftet 
med företag och företagande måste internaliseras av samhället. Denna förflyttning kräver 
dock en transformerad syn på företagets roll gentemot intressenter och den rådande 
ekonomiska filosofin. Något som besvaras med att identifiera utmaningar, steg för att agera 
och en genomgång av ”ansvarsfull kapitalism”. Att begränsa företag till vinstgenerering och 
aktieägarvärde är en förlegad norm och ett skifte till en transformativ framtid bortom dagens 
reaktiva syn på CSR måste till för att etablera företag som positiva bidragare till samhället.  

 

2.1.2 Greenwashing 

I en artikel från Skolverket (2015) diskuterar författaren Bo Egervall källkritik i 
ekonomiundervisningen och påpekar via sin roll som lärare och läromedelsförfattare behovet 
av kritisk granskning som en del av undervisningen.  

Ett kritiskt begrepp som existerar inom litteraturen för hållbart företagande är Greenwashing. 
En term myntad under 80-talet för att peka ut marknadsföringsaktiviteter som innehåller och 
spelar på artefakter från CSR men svaga eller obefintliga effekter på de underliggande sociala 
eller miljömässiga områden som lyfts fram (Delmas & Burbano, 2011).   

 

 Synen på hållbar utveckling inom handelshögskolor 

Som Visser (2014) konstaterar är företags hållbarhetsarbete inte en binär företeelse utan en 
argumentation finns för en rörelse mot en transformerad syn på företagets interaktion med 
intressenter och definition av mål. En modell för att kunna analysera ett företags position i 
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förhållande till omvandlad, och hållbar, framtid erbjuds av Benn, Dunphy & Griffiths (2014) 
som kategoriserar företag i sex olika arketyper. Dessa generaliserade faser finns modellerade i 
Figur 1 och visar på olika grader av affärsmässiga förhållningssätt gentemot hållbarhet. De 
signifikanta övergångarna bland dessa finns framförallt från den ”icke-responsiva” till det 
”fogliga”, där företag känner sig manade att agera ansvarsfullt utifrån externa påtryckningar 
så som lagstiftare eller kunder. Samt i den sista identifierade kategorin där företag skapas och 
drivs under en ny affärskontext med ett integrerat samhällsansvar i likhet med CSR 2.0 
identifierat av Visser (2014). 

 

 

Edwards, Benn & Starik (2017) bygger vidare på faserna och föreslår en modell för att 
kategorisera handelshögskolor i olika grader av acceptans och implementering av hållbarhet 
och samhällsansvar. Modellen bygger på en kategorisering av handelshögskolors syn på 
hållbarhet och samhällsansvar som en integrerad del av läroplanen och institutionaliserad del 
av studenternas utbildning.  

Första vågen av Figur 2 börjar likt Figur 1 med kategorin förkastande, men istället för ett 
aktivt motarbetande företag, som beskriver förhållandet till hållbarhet i oppositionella termer, 
identifieras en förkastande läroplan genom att inte identifiera hållbarhet som relevant för 
ekonomiundervisningen. Istället antas en traditionell ram av vinstmaximering som styrande 
för hela utbildningen och ser företaget som en isolerad aktör utan att ta in dess påverkan på 
övriga intressenter. Den ”icke-responsiva” läroplanen har större likheter med dess 
företagarförlaga om man ser till förhållningssätt i det att man söker att upprätthålla rådande 
affärsnormer, eller ”business as usual” som det sammanfattas i modellerna. Detta visar sig 
som en form av ignorans i läroplanens material och även om hållbarhet tas upp beskrivs det 
separat och som en trend utan påverkan på kunskaperna som förmedlas. (Edwards et al., 
2017) 

Våg två av hållbarhet har internaliserat fenomenet och reagerar på det i olika nivåer av 
integration med undervisningsmaterialet. En ”foglig” stans, som förmedlar begreppet 
hållbarhet som något man behöver förhålla sig till för att undvika en negativ respons på grund 
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av att man inte möter minimikraven som ställts från lagstiftare och/eller kunder. Här blir det 
regulatoriska ramverket den formande faktorn av det som förmedlas. Den ”effektsökande” 
kategorin av universitet accepterar hållbarhet som ett tema inom företagsekonomin men tar 
endast upp det efter önskemål eller erbjuder det som en separat kurs/lektionstillfälle. Vidare 
beskrivs den ”proaktivt” hållbara läroplanen som strategisk i sin implementering av 
hållbarhet. Detta etablerar ämnet som en kulmen av förståelse för utbildningen där 
nytänkande och innovation blir en motivator och beskrivs som en källa till framgång, både för 
utbildningen i sig, men också som en spegel av företagarrollen som Benn et al. (2014) 
påpekar i sin modell av det hållbara företagande. 

Den tredje vågen bygger på en ”transformerad” utbildning där en holistisk syn på hållbarhet 
tas från läroplanen och skolledare samt lärarkollegiet integrerar det genom ett skifte i 
tankesätt (Edwards et al., 2017). Och precis som när Benn et al. (2014) pekar på att hållbara 
företag har omdefinierat sin affärskontext och omvandlat sin kultur i linje med CSR 2.0 och 
dess tankar om en hållbar kapitalism enligt Visser (2014).      

 
Figur 2 – Vågor av hållbarhet inom ämnet företagsekonomi (Edwards et al., 2017) 

Denna omvandling av synen på hållbarhet inom företagsekonomi som Edwards et al. (2017) 
pekar på kräver en omdefiniering av ämnets fundament. Och likt Raworth (2017) och Visser 
(2014) ser Schutel, Raufflet, Schmitt Figueiró & Roberto Jacobi (2017) ett behov av en 
rörelse från rådande normer, föreslår en kritisk ansats till ämnet, och definierar ett etablerat 
paradigm inom företagsekonomin samt kontrasterar denna med en framtida tankevärld som 
skulle möjliggöra hållbar utveckling inom ekonomiämnet. 

Schutel et al. (2017) definierar den rådande normativa filosofiska ansatsen till ekonomiämnet 
som präglat av de neoliberala idealen, det kapitalistiska paradigmet för produktion och 
konsumtion samt ett strategiskt perspektiv där konkurrensfördelar eroderas av samverkan. 
Som alternativ och förslag till ett nytt filosofiskt paradigm föreslås en mer pluralistisk ansats 
och ett paraekonomiskt paradigm som i likhet med den hållbara kapitalismen Visser (2014) 
pekar på skulle utgör basen för en transformerande rörelse mot mer hållbarhet inom 
ekonomiundervisningen. 

En förflyttning från den traditionella företagarrollens syn på ekonomisk tillväxt, med 
utgångspunkt i massproduktion utförd av mänsklig arbetskraft som primär drivare, till 
uppvisandet av företags möjlighet att ifrågasätta och agera för att påverka miljön och 
samhället är också en viktig del av ett nytt paradigm. Vidare behöver interaktionen mellan 
samhället och företagen omdefinieras från det normativa antagandet om värdet av ägande till 
en mer mångfasetterad palett av möjliga drivkrafter så som skapandet av positiva förändringar 
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Förkastande Ej mottaglig Foglig Effekt-
sökande Proaktiv Hållbart företagande

Värdeförstörande Värdebegränsande Värdebevarande Värdeskapande Hållbar utveckling
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för samhället. Detsamma skulle gälla länken mellan företag och miljö, där det dominerande 
paradigmet intar en materiell syn som förutsätter utnyttjandet av naturtillgångar utan hänsyn 
till lokala eller globala utmaningar, till en omdefiniering av företagets kontext där integrerade 
värderingar attityder och färdigheter driver företagandet mot en hållbar utveckling (Schutel et 
al,. 2017). 

  

 Identifikation av ansvarsfullt företagande i läroböcker 

I likhet med Benn et al. (2014) och Edwars et al. (2017) identifierar Andersson, Öhman & 
Östman (2011) en progression av möjliga ansvarsarketyper med olika relation till etiska 
dimensioner som en del av företagandet. Detta ses som ett empiriskt verktyg för att analysera 
vad som erbjuds elever via kurslitteraturen i internationell ekonomi:  

 Det ”följande” företaget, som rättar sig efter de lagar och behov som upprättas av 
externa krafter så som myndigheter eller konsumenter. En viktig utgångspunkt för 
denna form av hållbart företagande är att behovet för hållbarhet finns men företag kan 
möta det först när lagar och eller konsumenter tar initiativ till det. 

 Det ”begränsade kravställande” företaget, som genom sin roll i värdekedjan och vissa 
interna övertygelser ser en möjlighet att påverka till exempel underleverantörer att ta 
ett ansvar utöver det som föreskrivs av lagar och regler. Dock anser dessa företag att 
deras möjlighet att påverka har en naturlig gräns definierad av deras verksamhet. 

 Det ”kravställande” företaget, likt den tidigare rollen, verkar genom sin värdekedja 
men anser sig inte begränsad i vilka krav de kan ställa på sina affärspartners och är 
således inte begränsad. 

 Det ”förändrande” företaget, som i motsats till de övriga rollerna inte definieras av sin 
verksamhet utan kan, som en integrerad del av sin affärsplan, agera som ett verktyg 
för förändring. 

Andersson (2016) bygger vidare på dessa roller i sin doktorsavhandling, The Responsible 
Business Person – Studies of Business Education for Sustainability. Med stöd av 
miljösociologi för hon en normativ diskussion, och konstaterar via kompletterande studier 
rörande lärare och elevers behandling av lärobokens ramar, att tre breda kategorier av ansats 
till etiska värden är aktuella i den analyserade diskursen: 

 Den första, kallad den ”anpassningsbara” rollen, är tillsynes hämtad ur det följande 
företaget där externa ramar från myndigheter, kontrollorgan och konsumenter utgör 
spelplanen varpå ett företag eller en företagare söker ett optimerat finansiellt resultat. 
Lagar följs och affärsbeslut tas för att maximera vinst med hänsyn till köpares 
värderingar. Viktigt för denna definition är att hållbarhetssteg alltid tas reaktivt som en 
rörelse först efter att en lag har implementerats. Undantaget då denna typ av företag 
går bortom lagkravet blir då sentimentet i marknaden kräver det enligt devisen 
”kunden har alltid rätt”. 

 Det ”adderande” företaget tar sitt ursprung i den kravställande företagsrollen. Dessa 
företag och företagare kan gå bortom lagens ramar och lägga till etiska värden skapade 
av andra, så som deras kunder, och påverka med sina inköp, upprätta företagspolicys, 
skänka pengar till samhällsfrämjande syften eller på annat sätt ställa krav för att 
påverka hållbarhetsfrågor bortom lagens gränser. 
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 Det ”skapande” företaget blir, och agerar som, en förändringsfaktor i samhället. Till 
skillnad från det adderande företaget härstammar de etiska värden som företaget drivs 
av inte från externa källor utan kommer från företagaren själv. Företaget används som 
ett verktyg för att påverka intressenter skilda från den direkta värdekedjan och 
hållbarhetssyftet är en del av företagets affärsplan. 

3 Teoretiskt perspektiv 

Uppsatsen kommer använda den empiriska forskning som presenterades under 
forskningsöversikten för att skapa en begreppsvärld och möjliggöra en kvalitativ analys av 
resultaten. Nedan redogörs för teoretiskt perspektiv på läromedel som används i analysen av 
läromedel  

 

 Läromedelsanalys 

Selander (2003) konstaterar att läromedel innefattar en rad olika saker som används vid 
undervisning men att faktaboken kan klassas till gruppen basläromedel. 
Läromedelsforskningen kan i sin tur också delas in under flera grenar, System- och 
processanalys, Produktanalys, Läsforskning och Design. Denna uppsats utgör en 
produktanalys då den är ämnesdidaktisk i sin natur och ka sägas ha ett kritiskt förhållningssätt 
och behandlar texternas underliggande filosofiskt präglade värderingar.  

Detta är viktigt då läroboken har encyklopedisk karaktär. Den förklarar de grundläggande och 
giltiga fakta som ska förmedlas, men är också ett sätt att överföra gemensamma sociala och 
kulturella förklaringar och exempel. Detta resulterar i övertalande texter, där fakta och 
moraliska ställningstaganden sammanfogas för att påverka läsaren att göra eller tänka på ett 
visst sätt (Selander, 2003). 

I ljuset av detta kommer både de förklarande texterna och de illustrerande exemplen 
analyseras då de tillsammans ska förmedla nödvändiga fakta och sociokulturella ramar till 
läsaren.  

 

 Idéer om hållbarhet inom företagsekonomi 

Som en underliggande filosofisk utgångspunkt använder jag Schutel et al. (2017) och bilden 
av ett dominerande företagsekonomiskt paradigm, baserat på en neoklassiskt kapitalistisk 
grundsyn, som behöver utmanas med ett nytt, pluralistiskt och paraekonomiskt paradigm för 
att hållbar utveckling ska kunna integreras i ämnet. Detta förstärks av Benn et al. (2014) och 
Edwards et al. (2017) som konstaterar att hållbarhet först uppstår efter en omvandling eller 
omdefinierad affärskontext, även om det föregås av en progression av mer hållbara 
affärsmetoder. En transformering som också kan likställas med den skapande rollen beskriven 
av Andersson (2016), där företagaren drivs av egna etiska värden i relation till samhället i sitt 
handlande medan de övriga fokuserar på att uppfylla externa etiska värden.  
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Sammantaget möjliggör detta olika klassificeringar av företagsbeteende, där resultatet av 
läroböckernas förklaringar och exempel kan analyseras och kategoriseras för att klargöra på 
vilket sätt hållbar utveckling erbjuds läsaren. 

4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läroböcker i kursen Företagsekonomi 1 i 
gymnasieskolan synliggör hållbar utveckling och bereder en grund för elever och lärare att 
reflektera över företags ansvar för hållbar utveckling. Genom en empirisk modell identifiera;  

 På vilket sätt erbjuds hållbarhet, i termer av en modell baserad på den 
tidigare forskningen? 

 Skiljer sig erbjudandet mellan böckernas olika block?  

5 Metod 

Denna uppsats kommer att baseras på en kvalitativ analys av de utvalda läroböckerna, som 
med hjälp av en modell, inspirerad av den tidigare forskningen, kommer identifiera vilket 
hållbarhetserbjudande de tillhandahåller läsaren. 

 

 Val av metod 

Då denna läromedelsanalys används för att förstå sammanhang och underliggande filosofiska 
antaganden i texten är en kvalitativ analys den mest lämpade metoden för att kunna uppnå 
studiens syfte.  

Kvalitativ textanalys har som fördel att den kan vaska fram ett djup och skapa en 
helhetsförståelse kring ett ämne genom en systematiserad noggrann läsning av text. Med hjälp 
av en modell där formuleringar kategoriseras skapas en förståelse och möjlighet att upptäcka 
mönster och att göra jämförelser (Bergström & Boréus, 2012). 

   

 Urval och avgränsning 

Ett urval av läroböcker (Tabell 1) togs fram med hjälp av sökfunktionen på Stockholms 
universitet och Stockholms stadsbibliotek. Sökningen efter faktaböcker tillhörande 
gymnasiekursen Företagsekonomi 1 utgivna år 2016 eller senare gjordes för att skapa en 
aktuell bild av de senast utgivna faktaböckerna.  
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Titel Författare Utgivningsår Förlag 

Balans 1 Inger Cleland, Helén Hurtigh 2016 Gleerups 
utbildning 

E3000 
Företagsekonomi 1 

Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, 
Rolf Jansson, Jöran Enqvist 

2016 Liber 

Goodwill 1 Eva Blomkvist, Bo Egervall 2017 Sanoma 
utbildning 

Tabell 1 – Kurslitteratur Företagsekonomi 1 

 

 Materialbearbetning och analysmetod 

I ett inledande steg lästes böckerna för att kunna sortera deras olika kapitel under 
övergripande teman. Dessa kategorier är hämtade ut böckerna själva men namngivningen har 
harmoniserats. Detta för att kunna identifiera skillnader i hur hållbarhet kopplas till 
beskrivningar och illustrationer av företagsekonomiskt kunskapsstoff i kursens olika block.  

För den kvalitativa textanalysen har en adapterad modell, se figur 2, skapats med hjälp av den 
tidigare forskningen. Med syfte att kunna identifiera en underliggande filosofisk kontext till 
det som beskrivs har skiftet från norm till ett nytt paradigm, som beskrivs av Schutel et al. 
(2017), fått utgöra grunden. Ett exempel ur det etablerade paradigmet och en normativ ansats 
till företagande skulle kunna illustreras med företag beskrivs som reaktiva gentemot samhället 
och miljön genom att de agerar först efter externa krav. Tillväxt och vinst utgör målen och 
anledningarna till att agera samt ett ekonomiskt beslutsfattande isoleras till en rent intern 
kontext, eller i alla fall begränsad till företagets värdekedja.    

Som ett lager ovanpå de underliggande paradigmen används faserna av hållbarhet definierade 
av Benn et al. (2014), vilka även användes av Edwards et al. (2017) för att diagnostisera 
universitetsutbildningars förhållande till ämnet. Nedan beskrivs detta som olika slags typer av 
text.  

Ej mottagliga texter präglas av en isolerad syn på affärer och ekonomiskt beslutsfattande där 
företaget inte beskrivs påverka annat än sin egen vinst, möjligen använder man miljö och 
samhällsfrågor i sin marknadsföring, men på ett sätt som skulle klassas som greenwashing (se 
2.1.2). 

Fogliga texter domineras av en reaktiv stans till hållbarhetsfrågor där dessa beskrivs som 
nödvändiga på grund av lagar eller kunders krav. Denna kategorisering likställs också med 
den anpassande företagsrollen som beskriven av Andersson (2016). 

Effektsökande texter fokuserar på vikten av att undvika risker, utarbeta policys och att 
rapportera samt följa upp de saker som upplevs som viktigt utifrån, utan att vara lagstadgade. 
Dessa typer av inslag har lagts till i boken och utvecklats som en kvalitetsmarkör men är inte 
integrerade i bokens förmedlande av företagsekonomin. Som företagsexempel illustreras 
dessa av Anderssons (2016) anpassande företagsroll då företag beskrivs applicera andras 
etiska värden på sin värdekedja. 
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Proaktiva texter integrerar hållbarhet som en spjutspetskompetens, företagsaktiviteter 
beskrivs som samverkande med intressenter men utgångspunkten är att det bidrar till en 
konkurrensfördel. Värdeskapandet är alltså förankrat i det rådande paradigmet. I 
företagsexempel likställs även denna med den anpassande företagarrollen.  

I kontrast skulle exempel på filosofiska antaganden under ett nytt paradigm inkludera 
drivkrafter att förändra, skapa och driva företag med målet att förändra samhället, inkludera 
flera faktorer för framgång och se på effekterna av beslutsfattande på en makro-nivå (Schutel 
et al. 2017). 

Transformerade eller Hållbara texter, är texter som enligt definitionen från Edwards et al. 
(2017) inte borde begränsas till läromedelsinnehåll utan innefatta ett integrerat värdedrivet 
grepp om hela utbildningen. Något som mer går in på skolan och dess agerande som företag 
med bevarandet av naturresurser och social integration, samt en omdefinierad och integrerad 
syn på läroplanen och en kombination av olika ämnen. För denna modell, som ska appliceras 
på textinnehållet i läroböckerna, kombinerar jag därför det nya paradigmets föreslagna 
filosofiska utgångspunkt och den skapande rollen från Andersson (2016) för att identifiera 
innehåll under denna kategori. Således förmedlar ett Transformerat/Hållbart innehåll ett 
företags agerande som förändrande i sin natur, drivet av egna etiska värden. Som en föraning 
om mina kommande föreslagna framtida forskningsfrågor väljer jag också att inkludera 
tomma kategorier i denna modell då området behöver utforskas vidare. 

    

 
Figur 2. Analysmodell för hållbarhet inom läromedel 

 

 Tolkning och tillförlitlighet 

Inga personliga eller professionella kopplingar finns till bokförfattarna eller förlagen. Dock 
tillhandahölls boken Goodwill av förlaget i utbyte mot en framtida kopia av uppsatsen. 

Etablerat företagsekonomiskt paradigm Nytt paradigm för hållbart företagande
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Inkluderandet av hållbarhet i ämnets syfte i läroplanen skedde 2011 vilket gör att samtliga 
böcker kan anses vara andra utgåvan som ska möta det innehållet då samtliga finns i en 
tidigare utgåva. Faktaboksförfattarna bör därför ha haft tid att omarbeta och anpassa sitt 
innehåll efter feedback från tidigare utgåvor. Analysen i sig, som är kvalitativ i sin natur, 
baserar sin trovärdighet på en transparent analysmetod kompilerad från tidigare forskning. 
Via den skapas ett ramverk för analyserna och gör det möjligt att följa bearbetningen som 
leder fram till resultatet.   

6 Resultat 

Böckernas olika kapitel har sorterats in i följande övergripande teman för att bättre kunna 
analysera om innehållet med hållbarhetskoppling skiftar i förhållande till de stoff som 
behandlas. Detta utgör en harmonisering av terminologin använd av de olika författarna för att 
definiera de olika ”block” kursen innehåller. 

  Balans E3000 Goodwill 
Entreprenörskap, företaget och samhället ss. 10–91 ss. 14–104 ss. 8–55 
Kalkylering ss. 92–133 ss. 105–172 ss. 56–111 
Marknadsföring ss. 210–246 ss. 173–268 ss. 112–145 
Bokföring och bokslut ss. 134–209 ss. 269–333 ss. 146–211 
 

 Entreprenörskap, företaget och samhället 

Detta block rubriksätts på olika sätt i de tre olika böckerna men alla behandlar om och 
introducerar eleverna till begreppet entreprenören, hens roll i samhället. Men de tar även upp 
företagets interaktioner med dess omvärld samt historiskt viktiga företagsexempel. Vidare 
finns det i samtliga böcker stycken som definierar CSR/företagens samhällsansvar och hållbar 
utveckling. 

6.1.1 Stoff 

Ett ansvar för samhället som helhet skrivs fram av samtliga böcker. Balans konstaterar att: 

”Företag är beroende av samhället, och tvärtom, och behöver ta hänsyn till många olika 
faktorer i sin omvärld. Det här ställer krav på företagen, både när det gäller att följa regler, 
men också moraliskt. Diskussioner om samhällsansvar och hållbar utveckling påverkar 
företagen och deras agerande” (Cleland & Hurtigh, 2016, s.26).  

Medan Goodwill är aningen mer definitiv i sin ansats genom sin formulering:  

”Men företag ska inte bara skapa vinster och se till att leva upp till intressenternas 
förväntningar, de har också ett socialt ansvar gentemot samhället. I dag är allt fler kunder 
miljömedvetna och kräver att de produkter som de köper ska komma från företag som 
uppträder ansvarsfullt mot samhället, miljön och sina anställda.” (Egervall & Blomkvist, 
2017, s. 40).  
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En ansats som också tas i E3000 genom:  

”Samtidigt har konsumenter och företag ett ansvar för att marknadsekonomin inte skadar 
miljön, människor och samhällsekonomin. Varor och tjänster måste tillverkas på och 
konsumeras på ett hållbart sätt.” (Andersson, Ekström, Jansson, Enqvist, 2016, s. 40).  

Dessa ansatser tillhör alla det etablerade paradigmet med en tydligt reaktiv syn på företagen. 
Etiska värden skapas av kunder eller andra aktörer i samhället vilket man sedan måste anpassa 
sig till som företag.  

Företagens samhällsnytta och företagarnas drivkrafter illustreras också med hållbarhet som en 
del i ansatsen, men som en effekt av extern konsumentmakt, via Balans:  

”Idag diskuteras frågor kring etik och moral i företag mer än tidigare. Det ställs krav att 
företag ska visa vilka etiska värden de står för – det räcker inte med att bara ge vinster. 
Det etiska ansvarstagandet handlar om uppförandekod och uppföljning av dessa koder 
samt även produktansvar avseende kvalitet och innehåll.” (Cleland & Hurtigh, 2016, s. 
33).  

Dock finns också intern drivkraft från företagens sida illustrerad via:  

”Alla företag vill något. Det kan vara allt från att producera varor och tjänster på ett 
hållbart sätt till att maximera vinsten. De företag som har ambitionen att vara stabila, 
lönsamma och kanske växa behöver förutom affärsidén, även ha en vision och mål med 
sin verksamhet. De flesta företag har i sina framtidsdokument ett hållbarhetsperspektiv för 
att visa att de tar ett samhällsansvar.” (ibid., 2016, s. 81).  

Samma mönster återfinns i E3000:  

”Allt fler företag, i alla branscher, vill idag framstå som ”goda”. Orsaken är helt enkelt att 
konsumenter har blivit allt mer medvetna om vikten av en hållbar utveckling och är villiga 
att betala lite mer för att bidra till en sådan.” (Andersson et al., 2016, s. 45).  

Dessa exempel är tydliga med att företag har ett samhällsansvar, de saknar dock beskrivningar 
där företagen drivs av ett eget formulerat hållbarhetsetos. Texten fortsätter alltså i det 
etablerade paradigmet och fokuserar på rapportering och policydokument för att kunna visa 
på sitt hållbarhetsarbete förenligt med en effektsökande syn. 

Hållbar utveckling summeras också som koncept med de tre dimensionerna miljö, samhälle 
och ekonomi. Och exemplifieras i Balans:  

”Miljömässigt hållbar utveckling. Det handlar om hur vi använder och vårdar vår natur. 

Socialt hållbar utveckling. Det har att göra med hur alla kan få sina grundläggande behov 
tillfredsställda. Vidare om hur vi kan skapa hållbara levnadsförhållanden. 

Ekonomisk hållbar utveckling. Den handlar om hur vi kan hushålla med resurser. 
Dessutom om medvetna val.” (Cleland & Hutigh, 2016, s. 26) 

Liknande formuleringar återfinns i Goodwill men byggs också på med resonemanget:  

”De flesta stora företag i Sverige har numera satt upp egna miljömål och utvecklat 
strategier för att uppnå dessa… Ekonomiska mål har integrerats med ekologiskt 
tänkande.” (Egervall & Blomkvist, 2017, s. 42) 

Men också affärsdimensionen i en global kontext:  

”Alla företag som importerar varor vill förstås få dem så billig tom möjligt, men det får 
inte ske till priset av usla arbetsvillkor och barnarbete… Många företag har därför satt upp 
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regler för sina utländska leverantörer. Det kan vara krav på minimilön, inget barnarbete 
och säker arbetsmiljö. Utöver detta är många involverade i välgörenhetsprojekt på olika 
platser i världen. Exempel på detta är McDonald’s som använder en del av sin vinst till ett 
sjukhus för barn.” (Egervall & Blomkvist, 2017, s. 42) 

Detta knyts också samman med CSR begreppet som länken mellan hållbarhet i stort och 
företagets arbete med detta specifikt. Som i Balans: 

”CSR, är ett begrepp som liknar hållbar utveckling, men rör bara företag. CSR omfattar 
hur företag tar ansvar i samhället med hänsyn till olika aspekter. Bland annat har företagen 
ett ansvar gentemot sina intressenter. Dessutom har man ett ansvar och engagemang i 
övriga samhället – lokalt, nationellt och internationellt. Det finns ingen lag som reglerar 
CSR i företagen utan det är ett frivilligt ansvar” (Cleland & Hutigh, 2016, ss. 26–27) 

Ett viktigt påpekande av författarna här är att företag inte åläggs arbeta med dessa frågor via 
lagar utan att det är ett frivilligt förfarande. Dock nämns kunden som motivation till 
hållbarhetsarbete i texten från Goodwill via:  

”I dag är allt fler kunder miljömedvetna och kräver att de produkter som de köper ska 
komma från företag som uppträder ansvarsfullt mot samhället, miljön och sina anställda. 
Konsumenter väljer i allt högre grad varumärken som står för positiva värden.” (Egervall 
& Blomkvist, 2017, s. 40) 

Medan Balans tar ett något vidare perspektiv genom att konstatera en korrelation mellan 
miljöansvar och företagsprestation. Dock finns fortfarande konsumentviljan med som stark 
bidragande faktor till detta:  

”Flera studier visar att ett företag som har ett stort miljö- och samhällsengagemang 
presterar bättre än andra företag. Inte minst beror det på att konsumenternas 
miljömedvetande och sociala engagemang har ökat.” (Cleland & Hutigh, 2016, s. 27) 

Värt att lyfta fram är också att Balans introducerar begreppet hållbarhetsredovisning som ett 
synliggörande verktyg genom att konstatera:  

”Dessutom har flertalet större företag även en hållbarhetsredovisning som beskriver deras 
riktlinjer för exempelvis miljö, etik och verksamhet i tredje världen.” (Cleland & Hutigh, 
2016, s. 32)  

Samt att E3000 erbjuder instick av ett globalt perspektiv gällande hållbarhet genom att fastslå:  

”Sverige är inget bra föredöme för hållbar utveckling vad gäller resursanvändning. Vi 
konsumerar helt enkelt för mycket. Om alla människor i världen skulle leva som vi gör i 
Sverige skulle det krävas resurser från 3,7 jordklot, men vi har ju bara ett jordklot.” 
(Andersson et al., 2016, s. 43) 

 

6.1.2 Företagsexempel  

Däremot skiljer sig böckerna i fråga när det kommer till att illustrera hållbart företagande med 
företagsexempel. E3000 inleder boken med ett intervjureportage där motivationen till ett 
företag beskrivs:  

”När vi studerade på universitetet i Växjö kom vi i kontakt med Gambia (…) Vi insåg att 
invånarna i Gambia vill ha jobb och vara en del i det ekonomiska samhällshjulet istället 
för att vara en del av ett traditionellt bistånd (… ) Den befintliga värdekedjan var onödigt 
lång med flertalet mellanhänder. Om några led på vägen till Sverige kunde kapas skulle 
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cashewnötsbönderna kunna erbjudas ett högre pris på råvaran. Den nedkortade 
värdekedjan skulle dessutom innebära att slutpriset till konsumenterna inte behöver bli 
högre än konkurrenternas.” (Andersson et al. 2016, ss. 10–12)  

Samma sorts hållbart entreprenörskap illustreras i Goodwill med:  

”Anna läste i en tidning att matbutiker slänger mängder av fullt ätbar frukt varje dag (…) 
Varför inte ta tillvara på det som slängs och göra något nytt av det? (...) Nu tillverkar de 
dagligen 200 burkar chutney som de säljer till livsmedelsbutiker med god vinst.” (Egervall 
& Blomkvist, 2017, s. 19)  

Och i Balans:  

”Petra Wadström är en svensk uppfinnare, entreprenör och företagare. Hennes mest kända 
uppfinning är den portabla vattenrenaren Solvatten. Den renar vatten – enbart med hjälp 
av solen. Vattenrenaren används dagligen av ungefär 200 000 människor (…) De behöver 
inte längre koka sitt vatten för att få det rent. Detta innebär att miljöpåverkan minskar.” 
(Cleland & Hurtigh, 2016, s. 11)  

Detta är ett tydligt adderande exempel enligt Andersson (2016) och visar på ett proaktivt 
förhållningssätt enligt Benn et al. (2014) då företaget skapar ny ekonomisk aktivitet genom att 
se och agera på hållbara samhällsfaktorer. 

Balans fortsätter ge exempel på hållbart företagande enligt Anderssons (2016) adderande 
företagarroll, och fokus på certifiering och rapportering i detta fall lutar dock mer åt en 
effektsökande illustration av hållbart företagande enligt Benn et. al (2014) via:  

”Löfbergs är ett företag som aktivt arbetar för en hållbar utveckling med ett stort fokus på 
odlaren där de bland annat arbetar med målet 100% certifierat kaffe och 
utvecklingsprojekt i kaffeodlande länder.” (Cleland & Hurtigh, 2016, s. 27)  

Ett mer proaktivt exempel blir:  

”Ett exempel på ett hållbart företag är Knowlege Cotton Apparel som tillverkar och säljer 
kläder. De har fattat beslut som innebär att företaget är hållbart i alla led från råvara till 
slutlig kund. Däremot blir den negativa påverkan på miljön lägre, jämfört med liknande 
företag som inte arbetar på det sättet.” (Cleland & Hurtigh, 2016, s. 29). 

E3000 har i temats kapitel en effektsökande och proaktiv ansats enligt modellen Edwards et al. 
(2016) i sina beskrivningar av företagande, dels fastställs tidigt att:  

”Företag kan drivas på många olika sätt, med olika mål och med olika förhållningssätt till 
de regler och krav som omgärdar företagandet. Gemensamt för alla företag är dock att de 
lever på att göra affärer. Medan vissa lever på gränsen till det otillåtna, har andra funnit att 
ett ansvarsfullt förhållningssätt till naturen, medarbetarna och samhället är ett allt 
effektivare sätt att attrahera fler kunder och öka lönsamheten… Att tillhandahålla en bra 
produkt räcker inte längre utan produkten ska också vara tillverkad på ett ”bra” sätt och ha 
egenskaper som inte i onödan försämrar vår miljö.” (Andersson et al. 2016, s. 14)  

Boken rör sig också vid ett tillfälle mot det nya paradigmet med ett hållbart och skapande 
företagsexempel. Här ges alternativ till de traditionella motiven till företagande, en etisk 
hantering av vinst och ett samhälls- och miljöansvar som inte skrivs fram som kopplat till ett 
externt tryck:  

”Ett exempel är Godel som säljer el med bra miljöval till ett lågt pris utan privata 
vinstintressen. Vinsten går till välgörenhet som till exempel organisationen Hand in 
Hand.” (Andersson et al., 2016, s93)  
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Goodwill adderar däremot inga fler illustrativa företagsexempel där företag kan ses agera 
hållbart. Dock finns generella exempel likt:  

”Företag bidrar till exempelvis Röda korset och Barncancerfonden med kapital och andra 
former av gåvor och får reklam och publicitet i utbyte (…) Företagen påverkas även av 
exempelvis Världsnaturfonden och andra miljöorganisationers forskning och verksamhet” 
(Egervall & Blomkvist, 2017, s. 40)  

och  

”Om företag ska beställa varor från andra länder kan det ibland finnas anledning att 
undersöka villkoren för leverantörens anställda för att försäkra sig om att exempelvis 
barnarbete inte förekommer.” (ibid., 2017, s. 41)  

eller  

”Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår till närmare 60 miljoner ton per år 
(2016) (…) Men odlingen medför rovdrift på naturen (…) Det här är en klassisk konflikt 
där lönsamhetskrav skadar miljön. Organisationer som Greenpeace och Världsnaturfonden 
har uppmärksammat detta och utövar påtryckningar på företag. Som en följd av detta har 
en del svenska företag börjat använda certifierad palmolja som är tillverkad på ett mer 
ansvarsfullt och miljömässigt sätt.” (ibid., 2017, s. 43)  

I dessa fall kan boken anses hålla en icke mottaglig stans till hållbarhet som en interagerad del 
av företagande. Miljöproblemen finns där ute men texterna gör företagen till avvaktande och 
passiva agenter där miljöanpassningar kan vara ett hot mot företagets lönsamhet. 

 

6.1.3 Sammanfattning 

Samtliga böcker kan sägas introducera en begreppsvärld som innehåller hållbarhet och CSR 
styrda av det rådande paradigmet i enlighet med idéerna presenterade av Schutel et al. (2017) 
där både den filosofiska ansatsen och synen på förhållandet mellan företag och samhälle styrs 
av konsumentens önskemål. I förhållande till faserna av hållbarhet som är beskrivna av 
Edwards et al (2017) så rör sig läroböckerna i området mellan det fogliga förhållandet till 
hållbarhet och det effektsökande då man som företag beskrivs vilja undvika eventuella 
svårigheter om man upplevs ha misskött sig av kunderna. Och även om företag tillskrivs 
friheten att själv upprätta sin CSR, vilket skulle kunna tolkas som en ”proaktivt” ansats, så 
finns aldrig företagets egen vilja som bakomliggande faktor. 

Dock expanderar både Balans och E3000 på stoffet med företagsexempel som kan anses vara 
proaktiva och adderande i sin natur vilket ger ett större djup till blockets stoff. Goodwill har å 
andra sidan snarare en mer konservativ stans i sina företagsexempel än i stoffet.  

  

 Kalkylering 

Kalkyleringskapitlen har ett mestadels internt fokus då de innehåller resultat- och 
likviditetsbudgetering, men rör också prissättning samt inköp. Framförallt fokuserar böckerna 
på att lära ut verktygen vilka i sig inte har någon hållbarhetspåverkan, men hur böckerna 
väljer att illustrera dem har ändå en möjlighet att visa på hur företags ekonomiska beslut får 
effekter på hållbar utveckling.  
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6.2.1 Stoff 

Goodwill utvidgar budgetens roll något då de länkar sparsam förbrukning som en möjlig 
effekt av verktyget, något som välvilligt kan tolkas in i hållbart agerande även om dess 
underförstådda mening i detta fall är kostnadskontroll: 

”Budgetering hjälper också företaget att nå ekonomiska mål. Har man till exempel i 
budgeten beräknat att kontorsmaterial får uppgå till ett visst belopp under ett år vet man 
vad man ska hålla sig till och blir mer motiverad att kontrollera kostnaderna för inköpen 
och vara sparsam med förbrukningen.” (Egervall & Blomkvist, 2017, s. 100).  

Genom introduktionen av inköpsprocessen fortsätter Goodwill att addera en hållbarhetssyn 
genom att konstatera att det finns fler delar av ett inköpspris:  

”Det är inte bara priset som avgör utan det finns även annat ta hänsyn till, som (…) 
miljöaspekter (…) tillverkningsförhållanden” (ibid, 2017, s. 84).  

Detta paras även ihop med ett reportage om rättvis handel:  

”Fairtrade är en organisation som arbetar för främjandet av långsiktiga, stabila 
handelsrelationer och en rättvisare handel (…) Fairtrade följer FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention (…) För att ett företag ska få märka en 
produkt med Fairtrade-symbolen krävs att företaget är licensierat, det vill säga att man har 
tillstånd att märka produkten, samt att de leverantörer man anlitar också är licensierade.” 
(ibid, 2017, s. 83)  

Företagen beskrivs också som en aktiv del i detta genom: 

”De företag som gör inköp från utlandet kontrollerar i allt större utsträckning 
arbetsförhållandena hos leverantören för att kunna garantera att produkterna inte är 
tillverkade under dåliga arbetsförhållanden eller av barn. En del företag besöker själva 
tillverkarna för att på plats undersöka förhållandena för de anställda. Det här ingår i en del 
av företags allt större sociala ansvar.” (ibid, 2017, s. 86) 

 

6.2.2 Företagsexempel 

Även om Balans inte skriver in hållbarheten i verktygen, så finns ett exempel som visar på 
företagande med en hållbar utgångspunkt:  

”Engla har ett litet företag som heter Englas Äppelmust enskild firma. Hon säljer 
egentillverkad äppelmust. Äpplena får hon av villaägare som vare sig kan eller vill ta hand 
om sina äpplen.” (Cleland & Hurtigh, 2016, s. 93).  

Vi får inte veta något om företagarens motivation här men det erbjuder ändå läsaren en subtil 
bild av att företag kan baseras på något de flesta ser som avfall vilket illustrerar en effektivare 
resursförbrukning likt den förespråkad av den cirkulära ekonomin (Benton et al., 2014). 

För E3000 kunde inga beskrivningar av länken mellan de ekonomiska verktygen i detta tema 
och hållbarhet finnas. Samtidigt fanns det inte heller några företagsexempel som visade på 
hållbart företagande. Detta var något förvånande då boken erbjöd förhållandevis mycket av 
det i de inledande kapitlen om entreprenörskap och företagande.  
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6.2.3 Sammanfattning 

Av de tre böckerna var det alltså bara Goodwill som presenterade hållbarhet som en del i 
kalkyleringsavsnittet då det fanns ett fokus på företags inköpsprocess och värdekedja. Detta 
med effektsökande och anpassande förhållningssätt då man aktivt beskrivs som att vilja 
undvika kundernas omdömen om man skulle göra något som anses omoraliskt enligt dem. 

 

 Marknadsföring 

Marknadsföringen som tema tar bland annat upp företagens externa kommunikation och 
kundförståelse genom målgruppsanalyser, marknadsföringsmodeller samt introduktioner till 
det lagrum företag rör sig i när de kommunicerar med marknaden. 

 

6.3.1 Stoff 

Balans knyter an till hållbarhet inom marknadsföringsområdet genom att påpeka kundernas 
krav:  

”Exempel på kundernas höga medvetandegrad, krav och inflytande väger tungt, är när det 
visar sig att något av storföretagen använder underleverantörer som tillåter barnarbete 
eller där arbetsmiljöförhållandena i övrigt är omänskliga. Sådan rapportering sprider sig 
obevekligen snabbt bland kunderna med hjälp av dagens så kallade delakultur i olika 
sociala medier. Reaktionen kan bli att kunderna väljer att vända sig till en konkurrent som 
visar sig ha god kontroll och inblick över sina underleverantörer.” (Cleland & Hurtigh, 
2016, s. 232).  

och  

”I vårt samhälle kommer påtryckningar från medvetna konsumenter som i allt större 
utsträckning konsumerar hållbart och ställer krav på företagen som de handlar från. Det 
har lett till att företag i dag använder sig av marknadsföringsstrategier och reklam som 
inriktar sig på att framhäva företagens hållbara handlingar genom att exempelvis påvisa 
att produktionen inte sker av barnarbetare eller att en vara är ekologiskt framställd.” (ibid. 
2016, s. 233) 

Vidare tas hållbarhetsredovisningen upp som en del av redovisningsbranschen:  

”FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. I drygt 
10 års tid har FAR delat ut priset Bästa hållbarhetsredovisning (…) Viktigast av allt är att 
vi ser att företag använder hållbarhetsredovisningen för att visa hur man skapar värde och 
vilka utmaningar man står inför.” (ibid., 2016, s.206). 

Samma ansats tas i E3000 som konstaterar:  

”För att behålla kunderna gäller det att uppträda ansvarsfullt och se till att verksamheten 
bedrivs på ett sätt som är etiskt och moraliskt försvarbart.” (Andersson et al., 2016, s. 
177).  ”Allt fler konsumenter nöjer sig inte med att kvaliteten och priset är rätt, de vill 
också veta var varorna de köper kommer ifrån, hur de är tillverkade samt vilken 
miljöpåverkan verksamheten har ”från ax till limpa”. För företagen gäller det att kunna 
uppfylla de förväntade kraven och säkerställa att man har kontroll över hela 
produktionskedjan – från tillverkning till skrotning av den färdiga produkten.” (ibid., s. 
203)  
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och  

”Etik, miljö och hållbarhetsfrågor har blivit tungt vägande säljargument för många företag 
idag. Att bli ertappad med något som i allmänhetens ögon är oetiskt eller på annat sätt 
klandervärt, innebär en uppenbar risk företaget förlorar både kunder och 
förtroendekapital. För att undvika detta har de flesta lite större företag idag tagit fram 
olika typer av riktlinjer och dokument som anger hur man ska förhålla sig till kunder, 
anställda och samhället i stort.” (ibid., 2016, s 249) 

E3000 fortsätter också kopplingen mellan hållbarhet och marknadsföring via företags 
nyttjande av märkningssystem, men manar också till källkritik:  

”Hur ska kunder och andra intressenter då veta om ett företag beter sig på ett hållbart sett i 
verkligheten – eller om dom mest visar upp en snygg fasad? (...) Men utöver detta 
[företags årsredovisning och hemsidor] finns ett stort och växande antal märkningssystem 
som tar sikte på olika miljö- och hållbarhetsaspekter. Några av de mest kända är Svanen, 
Bra miljöval, Krav och Fairtrade (…) För att dessa märkningar ska gå att lita på, behövs 
oberoende och opartiska kontrollanter (…) Men trots alla goda avsikter och trots alla 
kontrollorgan, avslöjas gång på gång nya skandaler där företag brutit mot både sina egna 
och kontrollorganens regler. Mer behöver alltså göras.” (Andersson et al., 2016, s. 205).  

Som enda bok tar man även upp den vilseledande marknadsföringsmetoden kopplad till 
hållbar utveckling som kallas Greenwashing:  

”Uttrycket ”greenwashing” används när ett företag som bedriver miljöfarlig eller mindre 
miljövänlig verksamhet genommarknadsföring försöker framstå som miljövänliga. 
Exempelvis genom att företaget framhäver att man vidtagit åtgärder som i sig är bra för 
miljön, men som ändå är obetydliga i jämförelse med de miljöstörningar som företagets i 
övrigt orsakar.” (ibis., 2016, s 204). 

 

6.3.2 Företagsexempel 

När det kommer till att illustrera temat marknadsföring med företagsexempel lyfter Balans 
fram:  

”Nike fick under 1900-talet mycket kritik för dåliga arbetsförhållanden i deras 
samarbetspartners fabriker och det ledde till förändrad policy i företaget. Kritiken skapade 
en dålig bild av Nikes varumärke och ansvariga förstod värdet i att både skapa nytta hos 
sina underleverantörers anställda samtidigt som bilden av varumärket Nike förbättrades.” 
(Cleland & Hurtigh, 2016, s. 234)  

Medan E3000 illustrerar med:  

”Idag räcker det inte att delar av sortimentet är KRAV-märkta eller Rättvisemärkta, allt 
större krav ställs på att allt företaget gör är etiskt och miljömässigt korrekt.” (Andersson et 
al., 2016, s. 203)  

och  

”Etablerade storföretag H&M, Indiska, KappAhl och Lindex har uppförandekoder, det vill 
säga skriftliga regler för hur man ska uppföra sig. Dessa regler har tillkommit delvis som 
en följd av påtryckningar från olika grupper av konsumenter.” (ibid., s. 204)  
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Både Balans och E3000 kan alltså ses beskriva en anpassande företagsroll i det att de formar 
sig efter extern påtryckning och inte tar proaktiva marknadsföringsbeslut i positiv hållbar 
riktning. 

E3000 har som enda bok ett adderande exempel där företaget beskrivs agera på egen hand: 

”År 2013 startade H&M sitt klädinsamlingsprogram där gamla kläder samlas in och 
återvinns bland annat som nya textilfiber. Som tack får kunden en rabattkupong för varje 
inlämnad påse med kläder.” (Andersson et al., 2016, s 177)   

 

6.3.3 Sammanfattning 

Böckerna Balans och E3000 kan läsas genom det etablerade paradigmet och med en foglig 
ansats till hållbarhet i de kapitel som tillhör temat marknadsföring. Detta på grund av den 
konsekvent externa medvetenheten och det reaktiva i företagens agerande. 

Det samma gäller för företagsexemplen där balans konstant har en anpassande hållning. Dock 
finns ett exempel i E3000 vilket klassas som adderande. 

Goodwill saknar kopplingar till hållbarhet i kapitlen som tillhör temat marknadsföring, både 
genom avsaknad i text och illustrerande exempel. 

 

 Bokföring och bokslut 

Likt kalkyleringsavsnittet har bokföring och bokslut ett stort internt fokus med detaljerade 
instruktioner som syftar till att lära eleverna de företagsekonomiska verktygen. Varken 
Balans, Goodwill eller E3000 kopplade stoffet i detta block till hållbar utveckling. 

Företagsexempel som visade på hållbarhet saknades också helt i E3000 och Goodwill. Medan 
Balans, likt i temat kalkylering, erbjuder ett exempel där företag visas ta hänsyn till miljön 
och samhället. I detta fall skulle det dock kunna röra sig om ett skapande exempel då miljö- 
och samhällsansvaret beskrivs som företagets styrande princip:  

”Salong EKO är ett företag som nyligen nystartat sin verksamhet. De erbjuder kopps- och 
ansiktsbehandlingar där man uteslutande använder ekocertifierade produkter för att värna 
miljön och kundernas hälsa.” (Cleland & Hurtigh, 2016, s.247) 
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7 Diskussion 

Inledningsvis besvaras studiens syfte med hjälp av det analyserade materialet. Dock väckte 
forskningsöversikten och min kombination av de olika ansatserna en rad nya frågor vilket 
behandlas i den avslutande delen. Så utöver det didaktiskt behjälpliga i synliggörandet av 
hållbarhet i textböckerna, hoppas jag denna uppsats bidrar till en framtida djupdykning i ett 
nytt paradigm och en verktygslåda som kommer möjliggöra en mer diversifierad palett av 
företagsekonomiskt reflekterande för framtidens elever. 

   

 På vilket sätt syns hållbarhet i texterna? 

Ser man på böckerna separat kan Balans anses hålla den mest konsekventa och genomgående 
linjen där hållbarhet blir synligt genom kursen, dock inom en effektsökande kontext. E3000 är 
svårare att bedöma då det varierar så mellan de olika blocken. Inledningsvis är det den mest 
progressiva av böckerna och ger det bredaste och mest varierade spektra av hållbarhet, men 
detta faller bort och löper inte genom hela kursen. Goodwill kan anses vara den mer 
konservativa av de tre och synliggör hållbarhet inom det smalaste spannet och nästan isolerat 
till det första blocket. 

Lästa i sin helhet rör sig alla böcker inom det etablerade paradigmet för ekonomiämnet, som 
har en filosofisk utgångspunkt i det neoliberala och kapitalistiskt tillväxtorienterade. Detta 
understryker påpekandet från Selander (2003) om läroboksförfattares distans till aktuell 
forskning och reproduktion av rådande normer. Jag är dock inte förvånad över detta då jag 
själv kände mig väldigt illa rustad för att förklara hållbarhet om jag ser till vad min 
ekonomiutbildning innehöll och mina erfarenheter från näringslivet. 

Sammantaget erbjuder böckerna, Balans, E300 och Goodwill, ett begränsat spektrum av hur 
företag kan agera hållbart då de mestadels rör sig mellan de ej mottagliga till de effektsökande 
kategorierna beroende på vilket block man gör nerslag i. Ett hållbart agerande efterföljs 
nästan alltid av att kunderna kräver det. Det faller alltså på läraren att själv skapa en 
diversifierad bild av företags möjligheter att handla och drivas av hållbara mål och 
affärsmetoder. Vill man även aspirera på den akademiska definitionen av hållbart företagande 
bör man addera ett nytt paradigm som underliggande filosofi för hela kursen. Detta för att i 
slutändan ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att reflektera över hur företag och 
hållbarhet interagerar. 

Anledningen till denna tanke om skiftet till ett nytt underliggande paradigm kan bland annat 
motiveras av Ghoshal (2005) som påpekar faran i att presentera ett val mellan två alternativa 
vägar, som i exemplet med en konventionell affärsmetod och en hållbar. Att måla upp ett 
scenario där det finns en avvägning mellan de två riskerar att befästa användningen av det 
som anses vara etablerat och därmed motarbeta skiftet till ett nytt paradigm. 

Detta resultat skulle också kunna användas för att förbättra kommande upplagor av 
företagsekonomisk kurslitteratur. Likheter och skillnader mellan böckerna har inte rankats, 
men har visat att hållbarhetsfrågorna rör sig inom ett relativt konservativt spektrum för det 
forskningen definierar som undervisning för hållbart företagande och därmed finns möjlighet 
att profilera en läromedelsserie utifrån andra filosofiska grundantaganden. 
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För att bemöta eventuella juridiska argument tillhörande det etablerade paradigmet, gällande 
skrivelsen i aktiebolagslagen, kring aktiebolags övergripande syfte att generera och 
distribuera vinst konstaterar den adjungerade professorn Rolf Skog (SvJT, 2015) att idéer 
rörande att lagen förbjuder bolag att ha parallella syften snarare är ett utryck för den rådande 
normen av vinstmaximering medan lagen i sig inte på något sätt förbjuder detta. 

 

 Skiljer sig erbjudandet mellan böckernas olika block? 

Avsaknaden av företaget som en aktiv aktör, vilket påverkar och tar ställning till hållbar 
utveckling, i avsnitten kalkylering samt bokföring och bokslut visa på läroböckernas 
normativa ansats. Hållbar utveckling ses endast som något företag bör tänka på när externa 
krafter kräver det. Något som påvisas av analysresultatet där den dominerande ansatsen i 
texterna kan anses saknas när det gäller kunskapsstoffet även om det fanns exempel på 
företagsbeteenden som rörde sig mellan den fogliga och den effektsökande. 

Detta skulle kunna vara ytterligare ett utryck för Selanders (2003) konstaterande att läromedel 
och forskning ligger långt ifrån varandra och i detta fall reproduceras snarast en norm än att 
visa på vad som är möjligt. Samtidigt förstår jag svårigheten i att introducera dessa begrepp 
och metoder och samtidigt illustrera hållbarhet. Därför behövs mer forskning på hur det skulle 
kunna gå till. 

Kanske skulle fokus på företagsekonomins didaktiska delar inom lärarutbildningen behöva 
inta ett mer kritiskt förhållningssätt och visa på vad som är möjligt inom ett nytt paradigm av 
hållbarhet. Framförallt gällande områdena kalkylering och bokföring/bokslut där läroböckerna 
i dagsläget saknar verktyg för att understödja läraren i att ha ett genomgående hållbarhetstänk 
under hela kursen. 

 

 Nya frågor 

Denna uppsats väckte många nya frågor. Om jag ser till min genomgång av den tidigare 
forskningen, som i sin tur skapade modellen för min metod i både verktyg och begreppsvärld, 
så fanns en otydlighet i övergången till det nya paradigmet. Det utgörs av en transformering 
eller omdefiniering på nya filosofiska grunder, men vilka och vad innehåller det mer 
specifikt? Jag hittade förslag till nya utgångspunkter i både Raworth (2017) och i Schutel et 
al. (2017), men känner att översättningen av dessa till synliga kategorier likt de vi har under 
det rådande paradigmet haltar lite och det blir oprecist. Det blir en spännande framtida 
utmaning att ringa in dessa nya kategorier och bättre förstå vad som kan finnas inom ett nytt 
paradigm.  

Tänker man i ett ännu vidare perspektiv, och fokuserar på att visa vad som är möjligt och inte 
bara beskriva det som är, blir behovet av ett nytt paradigm och en tillhörande verktygslåda 
ännu mer intressant. Det finns en risk med att det nuvarande paradigmet, som dominerar 
ämnets läromedel, styr undervisningsinnehållet och begränsar studenter med en kappa av 
normativt reproducerande tankar om företagsekonomin och dess möjligheter. Detta skulle 
befästa ett fokus på tillväxt, resursoptimering och vinstmaximering som de enda drivkrafterna 
och utfallen av företagande. Och på så sätt skapar det en självsanerande maskin vilket sorterar 
ut de individer som har en annan filosofisk grundsyn och drivs av andra typer av mål. Dessa 
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rekryteras då antagligen inte till de företagsekonomiska gymnasieprogrammen och gör steget 
till ekonomiutbildningarna på universitetsnivå mer främmande. Således är de som examineras 
med verktygen att påverka och driva företag de som har anammat det rådande paradigmets 
synsätt och reproducerar det i näringslivet. Potentiellt matas alltså ämnets tillhörande program 
med en smalare population än vad som skulle vara möjligt under ett nytt paradigm, där de 
företagsekonomiska verktygen beskrivs som kugghjul för praktisk samhällsförändring, och 
reproducerar således de rådande idealen av ökad tillväxt utan hänsyn till resursanvändningen. 

Därför behövs ny forskning för att tydliggöra nya möjliga paradigm med en tillhörande 
verktygslåda och här ger jag några förslag på de frågor kommande forskning skulle kunna 
fokusera på: 

 Hur skulle läroboksmaterialet kunna se ut under ett nytt företagsekonomiskt 
paradigm? 

 Hur visar man på hållbart företagande via innehållet kursens samtliga block? 
 Vilket hållbarhetserbjudande ger övningsböckerna? 
 Hur framträder hållbar utveckling i elevers UF-företag? 
 Vilka drivkrafter har elever som söker sig till ekonomiprogrammet? 
 Vilka drivkrafter har studenter som söker sig till handelshögskolor? 
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